praktische tips gekoppeld worden.

O.A.,

Voor preventieve logopedie in het
basisonderwijs
In verschillende gemeentes binnen het werkgebied van OnderwijsAdvies
worden één of meerdere van onderstaande activiteiten vanuit
gemeentelijke subsidie aangeboden.

De expertise van de logopedist
De expertise van de logopedist, als spraaktaalspecialist binnen de school, biedt onder andere de
volgende voordelen:
• Aanspreekpunt voor de leraar bij vragen over spraaktaalontwikkeling en/of meertaligheid
binnen de school.
• Logopedisch onderzoek op school is laagdrempelig voor ouders en kinderen, het
onderzoek vindt binnen de vertrouwde omgeving van de school plaats.
• Ouders en school worden gezamenlijk betrokken bij het onderzoek, de uitkomsten
hiervan en het vervolg.
• Directe terugkoppeling en advisering naar de intern begeleider en leraar na het
onderzoek.
•
De logopedist van OA kijkt met een brede blik als het gaat om de ontwikkeling van het
kind in relatie tot de schoolse vaardigheden.

Taalonderzoek

Wanneer er sprake is van een ernstige taalachterstand of mogelijke taalstoornis bij één- of
meertalige kinderen kan een uitgebreid onderzoek om het gehele taaldomein in kaart te brengen
noodzakelijk zijn.
Ook kan een uitgebreid taalonderzoek een toegevoegde waarde hebben in combinatie met een
intelligentie onderzoek om het beeld van het kind compleet te krijgen. Er volgt een gesprek met
ouders en leraar/intern begeleider, zo nodig samen met de orthopedagoog of psycholoog van
OnderwijsAdvies. Inclusief een uitgebreid verslag van het onderzoek met daarbij adviezen voor
begeleiding en vervolg.

Aanmelding voor kort onderzoek
Kinderen waarbij je twijfels hebt over de spraaktaalontwikkeling of de meertalige
ontwikkeling kunnen worden aangemeld bij de logopedist voor een kort onderzoek. De
bevindingen worden besproken met leraar en ouders. Je ontvangt een beknopt verslag.

Screening
Dit betreft de screening van een gehele jaargroep (4,9-5,9 jarigen). De eerste signalering van
spraaktaalproblematiek wordt door de logopedist gedaan, dit ontlast en ondersteunt de leraar.
Er volgt een nabespreking met de leraar en er wordt een beknopt verslag gemaakt. Met ouders
van kinderen waarbij bijzonderheden worden geconstateerd wordt een afspraak gemaakt.
Verwijzing voor een eventueel vervolgtraject wordt door de logopedist verzorgd.

Ondersteuning/ onderzoek bij meertalige leerlingen
Ondersteuning van de leraren bij voornamelijk die leerlingen die dreigen te stagneren in het
verwerven van de Nederlandse taal.
Hierbij kun je denken aan een uitgebreide ouderanamnese, metingen van de Nederlandse
taalontwikkeling, coaching van de leraar.

Trainings-/scholingsaanbod
Naast bovenstaand aanbod verzorgen de logopedisten van OnderwijsAdvies trainingen op maat
voor leraren. Je kunt hierbij denken aan het signaleren van logopedische problematiek, de
meertalige ontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen.

Contact
Voor meer informatie over het aanbod op de verschillende locaties kun je contact opnemen met
een van de teamleiders logopedie.
Marga van Mil via 071 516 47 09
Karin Adema via 023 567 98 50
Jessica Spaargaren via 023 567 98 55

Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

